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Apresentação
 

A Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacional ela-
borou uma série de cartilhas voltadas à orientação de seus 
filiados sobre as principais ações judiciais patrocinadas pelo 
sindicato.

Nesta cartilha, serão apresentadas as principais informações 
processuais sobre a execução do título judicial que reconhe-
ceu a natureza da Gratificação de Atividade Tributária (GAT) 
como vencimento básico e, por consequência, garantiu sua 
incorporação à remuneração dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil ativos, aposentados e os seus pensionistas, 
relativamente ao período de agosto de 2004 a agosto de 2008.

A cartilha também traz esclarecimentos sobre a atual situa-
ção da ação rescisória do título da GAT, movida pela União, 
abordando as mais importantes repercussões dessa ação nos 
cumprimentos de sentença/execução em curso, bem como a 
estratégia definida para a proposição de novos cumprimen-
tos de sentença/execução.

A Diretoria tem acompanhado de perto a atuação dos escri-
tórios contratados e investido esforços a fim de que a ação 
rescisória proposta pela União seja julgada improcedente e, 
consequentemente, os cumprimentos de sentença sigam seu 
curso regular e os créditos sejam inscritos e pagos o mais rá-
pido possível.

O Sindifisco manterá todos os envolvidos informados por 
meio dos canais de acesso à informação, especialmente o site 
(www. sindifisconacional.org.br), por meio do Portal do Jurídi-
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co, e pelo telefone do Departamento Jurídico (61 3218-5200).

Vale ressaltar que os Auditores-Fiscais filiados ao Sindifisco 
Nacional podem receber pelo WhatsApp informações atua-
lizadas sobre as principais ações judiciais. Para isso, é preciso 
salvar nos contatos o número (61) 99921 0303 com o nome “Ju-
rídico Informa” e enviar uma mensagem com o nome com-
pleto do filiado e a Delegacia Sindical a qual ele é vinculado. 
Vale ressaltar que esse novo meio de comunicação é apenas 
para que os filiados recebam informações. Funciona como 
uma lista de transmissão, em sentido único.
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Introdução

1. AÇÃO DA GAT E TÍTULO EXECUTIVO DO SINDIFISCO

A Gratificação de Atividade Tributária (GAT), instituída pelo art. 
3º da Lei nº 10.910/2004, substituiu a Gratificação de Desem-
penho à Arrecadação e Tributação (GDAT), e foi paga até a al-
teração do padrão remuneratório para o subsídio pela Medida 
Provisória nº 440, de 29 de agosto de 2008.

A ação de conhecimento foi proposta pelo Unafisco Sindical, 
em 2007, objetivando a incorporação da rubrica ao vencimen-
to básico dos Auditores-Fiscais, haja vista que a natureza ju-
rídica da GAT equivalia a do vencimento básico. Isto porque 
não era exigida avaliação do Auditor-Fiscal para a percepção 
do percentual. Era necessário apenas o exercício do cargo. E a 
gratificação se estendia a aposentados e pensionistas.

A ação foi julgada improcedente na primeira instância. O juízo 
responsável entendeu que a GAT mantinha a mesma nature-
za de gratificação de sua antecessora GDAT. O Unafisco Sin-
dical interpôs recurso de apelação, rejeitado por unanimidade 
pela segunda turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF-1) pelos mesmos argumentos da sentença.

Sob o patrocínio do Sindifisco Nacional, foi interposto Recurso 
Especial ao Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1585353/DF). 
O recurso foi distribuído ao ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho e, após intenso trânsito processual, no dia 5 de abril de 
2017, foi provido para reconhecer a natureza de vencimento 
básico da GAT recebida pelos Auditores-Fiscais entre agosto 
de 2004 e junho de 2008.
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Tendo em vista o trânsito em julgado da ação, foram iniciadas 
as proposituras dos cumprimentos de sentença de forma pul-
verizada pelo país, considerando o domicílio do filiado.

Os advogados se valeram da estratégia de descentralizar as 
ações de cumprimentos de sentença/execução em virtude da 
sinalização do juiz responsável pelo processo de conhecimen-
to de que seria necessário realizar a liquidação da sentença an-
tes de se iniciar a fase executória. Tal situação atrasaria sobre-
maneira a inscrição e o pagamento dos créditos aos Auditores.
Diante de liminar concedida em 2019 na ação rescisória mo-
vida pela União, alguns juízes têm optado por suspender o 
andamento dos processos de cumprimento de sentença/exe-
cução. No entanto, inúmeros outros seguem seu curso regu-
lar, observando-se apenas o impedimento de levantamento e 
pagamento dos valores.

A expectativa é que o julgamento, suspenso em virtude de 
um pedido de vista do ministro Mauro Campbell, seja retoma-
do no curso deste ano.

2. AÇÃO RESCISÓRIA DO TÍTULO JUDICIAL DA GAT
2.1 - Qual o mérito da ação rescisória?

A União, por via da ação rescisória, pretende desconstituir a 
coisa julgada consolidada na decisão do REsp nº 1.585.353/DF, 
em que o STJ reconheceu e declarou a natureza de vencimen-
to básico da GAT.

Na ação rescisória, a União alega que a decisão, que reconhe-
ceu o caráter vencimental e incorporou a GAT aos vencimen-
tos dos Auditores, violou o disposto no art. 1º da Lei nº 8.852/94 
e nos artigos 40 e 41 da Lei nº 8.112/90. Ou seja, que a decisão 
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ignorou a distinção legal dos conceitos de ‘vencimento bási-
co’, ‘vencimentos’ e ‘remuneração’, portanto, equivocadamen-
te teria incorporado a rubrica ao vencimento básico. Além dis-
so, a Advocacia-Geral da União defende que a decisão teria 
violado o princípio do ne bis in idem, sustentando que os Au-
ditores-Fiscais receberiam em duplicidade a rubrica, vez que 
a GAT era calculada com base no vencimento básico, logo não 
poderia integrá-lo para servir de base de cálculo de outras 
vantagens/gratificações.

2.2 - Qual a tese de defesa do Sindicato?

O Sindifisco Nacional, sob o patrocínio do advogado Nabor 
Bulhões, apresentou contestação com sólida argumentação, 
demonstrando que a pretensão da União é formal e material-
mente inviável.

Sob a perspectiva processual, foi ressaltada a inexistência dos 
pressupostos legais para processamento da ação, vide Súmu-
la 343 do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao mérito, a res-
cisória seria manifestamente improcedente, pois a decisão se 
sustenta na legislação, nos princípios e tem como base prece-
dente do próprio STJ, que anteriormente reconheceu a natu-
reza vencimental da GAT.

2.3 - A ação rescisória impede o andamento das execuções?

Em regra, ações rescisórias não impedem o andamento dos 
cumprimentos de sentença/execução. Entretanto, alguns 
juízes, diante da liminar concedida e da pendência de reso-
lução da ação rescisória, têm preferido sobrestar os cumpri-
mentos de sentença/execução do título judicial formado na 
ação da GAT. 
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2.4 - A ação rescisória suspende o prazo de execução para 
novos cumprimentos de sentença?

A interposição da ação rescisória pela União não suspende o 
prazo de execução para novos cumprimentos de sentença, 
pois não influencia na contagem do prazo prescricional da 
pretensão executória. A decisão que concedeu a liminar tra-
tou apenas do levantamento ou pagamento de eventuais pre-
catórios ou requisições de pequeno valor (RPV) já expedidos, 
em quaisquer processos de execução decorrentes do título 
judicial formado na ação da GAT. 

Em virtude desse cenário, o Sindifisco Nacional ajuizará, opor-
tunamente, ação ordinária destinada à interrupção do prazo 
prescricional, o que possibilitará a garantia do direito dos filia-
dos à execução do título com um cenário mais favorável fren-
te ao julgamento mais avançado da ação rescisória.

3. Quando o Sindifisco vai abrir novos cumprimentos de 
sentença? 

O Sindifisco e o escritório patrono atuam para que a ação res-
cisória seja concluída antes de esgotar o prazo de prescrição 
da pretensão executória do título judicial da GAT, que ocorrerá 
em 14 de junho de 2022, para realizar convocações para pro-
moção de novos cumprimentos de sentença.
Na hipótese de a ação rescisória não ser finalizada antes da 
data da prescrição executória, os filiados interessados em ini-
ciar os cumprimentos de sentença/execução porventura pen-
dentes estarão amparados pela decisão a ser proferida na ação 
de protesto interruptivo do prazo prescricional. 
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4. O que foi feito até o momento na defesa dos direitos e in-
teresses dos filiados com relação a ação rescisória da GAT?

Em razão da ação rescisória, o Sindifisco Nacional contratou 
renomados juristas para atuarem na defesa dos interesses de 
seus filiados. Pareceres foram encomendados ao ex-ministro 
do STJ Arnaldo Esteves Lima e a defesa confiada ao reconhe-
cido advogado Nabor Bulhões.

Além disso, o Sindifisco, juntamente com o escritório patrono, 
tem despendido intensos esforços para que a ação rescisória 
seja julgada improcedente e os interesses dos Auditores se-
jam resguardados.

5. Caso haja honorários de sucumbência na ação rescisória, 
tais valores serão custeados diretamente pelos filiados?

A ação rescisória foi proposta contra o título judicial coletivo, 
formado em nome do Sindifisco Nacional. Por isso, não há 
que se falar, em caso de eventual procedência da ação, no 
custeio de honorários sucumbenciais diretamente pelos filia-
dos. Caso haja esse ônus, ficará a cargo do Sindifisco, que é 
parte na ação.

Eventual condenação em sucumbência a ser assumida pelos 
filiados se refere à improcedência do cumprimento de sen-
tença que busca o pagamento das parcelas da GAT, uma vez 
que os processos são individualizados e a lei confere à parte 
sucumbente o pagamento de honorários.
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6. Do que tratam as reclamações ao STJ feitas pelo Sindifis-
co Nacional?

Alguns Tribunais Regionais Federais, especialmente o TRF-5, 
reiteradamente, limitavam o alcance do título judicial da GAT
formado no STJ, alegando que a rubrica foi efetivamente paga
à categoria desde sua criação pela Lei nº 10.910/2004 até sua
extinção pela Lei nº 11.890/2008.

A controvérsia surgiu diante de uma impropriedade no dispo-
sitivo da decisão que formou o título judicial. Isso porque, no 
texto da decisão, constou a expressão “pagamento”, em vez 
de “incorporação” da GAT. O fato deu margem ao inconsis-
tente argumento da União, nos cumprimentos de sentença, 
segundo o qual não restariam valores da GAT a serem pagos.

Por essa razão, o Sindifisco propôs reclamações ao STJ, distri-
buídas por prevenção ao ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 
objetivando que a decisão proferida no âmbito daquela corte 
fosse integralmente cumprida. Todas as reclamações foram 
julgadas procedentes, ao que se espera que o mérito delas 
seja considerado no julgamento da Ação Rescisória.

Diretoria de Assuntos Jurídicos 

SINDIFISCO NACIONAL
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Quem pode participar da execução da GAT?

Podem participar da execução da GAT os Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil ativos, aposentados e os pensio-
nistas que estavam nessa condição entre agosto de 2004 e 
agosto de 2008.

Qual a discussão jurídica em torno da GAT?

A discussão jurídica sobre a GAT tem como foco a descaracte-
rização da natureza de gratificação dessa rubrica promovida 
pela Lei nº 10.910/2004. Isso porque a GAT equivalia à parcela 
remuneratória integrante do vencimento básico com reflexo 
nas demais rubricas, percebidas no período relativo a agosto 
de 2004 e agosto de 2008.

Como fazer parte do cumprimento de sentença/
execução da GAT?

Os Auditores-Fiscais ativos, aposentados e os pensionistas 
poderão ingressar com cumprimento de sentença contra a 
União tendo por base o título judicial formado no processo nº 
2007.34.00000424-0. O cumprimento de sentença é feito em 
nome do próprio filiado, que deve submeter ao Departamen-
to Jurídico a análise de seus documentos:
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Filiados ativos e aposentados:

a) cópia dos documentos pessoais;
b) fichas financeiras do período de 2004 a 2008;
c) procuração;
d) termo de autorização;

Filiados pensionistas:

a) cópia dos documentos pessoais;
b) fichas financeiras do período de 2004 a 2008;
c) procuração.

Qual o valor do crédito objeto do cumprimento  
de sentença/execução?

O valor do crédito é variável, dependendo do valor percebido 
pelo Auditor-Fiscal no período compreendido entre agostode 
2004 e agosto de 2008. Assim, o cálculo do crédito é apura-
do considerando o histórico da remuneração indicado nas fi-
chas financeiras, tanto para ativos quanto para aposentados. 
Os cálculos do crédito para pensionistas também seguem a 
mesma regra, isto é, consideram o valor da remuneração do 
instituidor do benefício de pensão por morte no período en-
tre agosto de 2004 e agosto de 2008. O período considerado 
também poderá variar de acordo com o ingresso do Auditor 
na carreira.
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Existe rol de beneficiários do título judicial coletivo 
formado na ação da GAT?

A ação coletiva movida pelo Sindifisco Nacional prescinde de 
apresentação de rol de beneficiários, uma vez que a entida-
de defende como substituto processual, de forma imediata, 
os interesses de todos os Auditores-Fiscais.

Sendo assim, os f iliados ativos, aposentados e seus pen-
sionistas poderão se beneficiar do título executivo do Sin-
dif isco, desde que observadas as condições necessárias e 
a existência do direito individual para o cumprimento de 
sentença/execução da GAT.

O cumprimento de sentença/execução será 
promovido pelo Sindifisco Nacional?

O cumprimento de sentença está sob o patrocínio dos escri-
tórios Azevedo Sette Advogados Associados, Marcelo Jaime 
& Advogados Associados e Caputo Bastos, com acompanha-
mento contínuo da Diretoria de Assuntos Jurídicos.

Qual o valor dos honorários advocatícios?

Os honorários advocatícios que deverão ser pagos aos pa-
trocinadores dos cumprimentos de sentença contratados 
pelo Sindifisco Nacional equivalem a 7% sobre o valor bruto 
do crédito auferido.  Os honorários de êxito serão pagos pelos 
beneficiários apenas quando for efetivado o recebimento dos 
precatórios, sendo 6% para os escritórios patronos e 1% para o 
fundo de execuções.



8

17

9

Quais documentos devem ser enviados para o 
cumprimento de sentença/execução?

Os filiados ativos, aposentados e pensionistas que deseja rem 
promover o cumprimento de sentença/execução sob o acom-
panhamento do Sindifisco poderão obter as informações 
sobre a do cumentação necessária no Sistema de Adesão às 
Ações de Execução (SADE), que pode ser acessado no Portal 
do Jurídico, loca lizado no site do Sindifisco Nacional.

Após o preenchimento e a assinatura, a documentação será 
analisada pelo Departamento Jurídico. Se estiver tudo corre-
to, serão feitos os cálculos para que os escritórios de advoca-
cia possam ajuizar as ações judiciais. 

Importante informar que o pagamento para a realização dos 
cálculos será feito por meio de desconto em contracheque.

Há risco de honorários de sucumbência na fase  
de cumprimento de sentença/execução?

Em regra, todos os processos judiciais envolvem riscos e va-
riáveis, inclusive de custas sucumbenciais. Por isso, apesar 
de haver decisão de mérito favorável, mantém-se cautelosa 
análise técnica também na fase de cumprimento de sen-
tença, sobretudo em razão da ação rescisória proposta pela 
União. Além disso, em caso de desistência, dependendo da 
fase processual, também haverá ônus de sucumbência para 
os filiados.
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Qual a data limite para ajuizamento do 
cumprimento de sentença?

A pretensão executória, nos termos da Súmula 150 do STF, 
prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, con-
tado da data do trânsito em julgado. Sendo que as ações de 
obrigação de fazer em face da União possuem prazo pres-
cricional de cinco anos. O mesmo prazo se aplica à preten-
são executória. O trânsito em julgado na ação que veiculou 
a pretensão relativa à GAT ocorreu em 14 de junho de 2017. 
Logo, o prazo limite para o ajuizamento de cumprimento de 
sentença é 14 de junho de 2022.

Em virtude desse cenário, o Sindifisco Nacional ajuizará ação 
ordinária destinada à interrupção do prazo prescricional, o 
que possibilitará a garantia do direito dos filiados à execução 
do título com um cenário mais favorável frente ao julgamen-
to mais avançado da ação rescisória.

Qual o prazo para receber os valores da GAT,  
após o ajuizamento do cumprimento de  
sentença/execução?

Atualmente, a maior parte dos cumprimentos de sentença/
execução referentes à GAT se encontram sobrestados em 
razão da liminar concedida na ação rescisória movida pela 
União que intenta rescindir o título judicial formado na ação 
coletiva nº 2007.34.00000424-0.

Inclusive, alguns poucos créditos inscritos em precatório 
tiveram o pagamento suspenso em razão da liminar. A Di-
retoria de Assuntos Jurídicos, juntamente com o advogado 
Nabor Bulhões, vem atuando para derrubar a ação rescisória 



12

13

19

e fazer prevalecer os direitos dos filiados com relação à GAT.

O título judicial formado no processo  
nº 2007.34.00000424-0 alcança os filiados que 
ainda estão em atividade?

Sim, o título judicial coletivo que reconheceu a incorporação 
da GAT ao vencimento básico alcança todos os substituí dos 
que, ativos ou aposentados, pertenciam à carreira no pe ríodo 
de agosto de 2004 a agosto de 2008.

Diante do falecimento do Auditor, quem terá direito 
a receber o valor da GAT?  

Na hipótese de falecimento do Auditor-Fiscal, por sucessão o 
direito ao crédito transfere-se aos herdeiros, que poderão re-
querer o ajuizamento do cumprimento de sentença ou, caso 
já esteja em curso (falecimento após o ajuizamento), suas 
habilitações.

Diante disso, informa-se que os herdeiros deverão acessar a 
plataforma www.sindifisconacional.org.br/execucoes. Na fer-
ramenta é preciso fazer o cadastro para que a procuração 
e o termo de autorização sejam gerados automaticamente. 
Outros documentos serão solicitados pelos escritórios de ad-
vocacia, por meio de canais exclusivos de atendimento, infor-
mados juntamente com o protocolo. Dessa forma, os docu-
mentos não mais serão enviados ao Departamento Jurídico 
do Sindifisco. A comunicação direta com os escritórios de 
advocacia patronos proporciona redução no tempo de pro-
cessamento das informações e análise de documentação.
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ATENÇÃO: os documentos já enviados ao Departamento Ju-
rídico do Sindifisco serão encaminhados aos escritórios para 
que sejam analisados e para que as habilitações/execuções 
sejam protocoladas.

Desde logo, é importante que os herdeiros se adiantem e reú-
nam a seguinte documentação:

Se houver inventário em andamento:

a. Cópia da certidão de óbito;

b. Cópia da certidão de casamento do Auditor-Fiscal, se tiver;

c. Cópia do termo de inventariante e primeiras declarações 
do inventário;

d. RG e CPF de todos os herdeiros.

Se o inventário já estiver encerrado:

a. Cópia da certidão de óbito;

b. Cópia da certidão de casamento do Auditor-Fiscal, se tiver;

c. Cópia do formal de partilha com detalhamento do que 
cabe aos herdeiros;

d. RG e CPF de todos os herdeiros.

Se não houver inventário:

a. Cópia da certidão de óbito;

b. Cópia da certidão de casamento do Auditor-Fiscal, se tiver;

c. Declaração de inexistência de bens com o nome de todos 
os herdeiros (assinatura com firma reconhecida de todos os 
herdeiros)
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d. RG e CPF de todos os herdeiros.

Posso promover o cumprimento de  
sentença/execução por outra entidade 
representativa da categoria?

Nenhuma outra entidade pode promover em seu nome os 
cumprimentos de sentença/execução com base no título ju-
dicial formado na ação da GAT. No entanto, algumas entida-
des seguem indicando os serviços de escritórios de advocacia 
que não são avalizados pelo Sindifisco Nacional. Apesar de ser 
uma decisão dos interessados, recomenda-se que o cumpri-
mento de sentença/execução seja promovido pelos escritórios 
que mantêm vínculo com o sindicato, já que todos os serviços 
advocatícios de prestadores indicados pela Diretoria Jurídica 
se dão com suporte em criteriosa análise de condições técni-
cas e operacionais desses escritórios.

Posso aguardar o resultado da ação rescisória para 
promover o cumprimento de sentença do meu 
crédito relativo à GAT?

Se a resolução da ação rescisória permanecer pendente e 
houver riscos de comprometimento da proposição dos cum-
primentos de sentença/execução remanescentes, o Sindifisco 
Nacional promoverá convocação dos interessados para novos 
cumprimentos de sentença.
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Como serei informado sobre os desdobramentos 
processuais da ação rescisória movida pela União?

O Sindifisco Nacional tem mantido inúmeros canais de infor-
mação e relacionamento com seus filiados. Dentre esses ca-
nais, destaca-se o site da entidade e o WhatsApp institucional 
(61) 3218-5200. 

Além disso, os filiados poderão acessar pela área restrita do 
site o debate telepresencial realizado em 25 de junho de 2020 
pela Diretoria Jurídica e o podcast sobre a GAT. Em ambas as 
ocasiões, estiveram presentes representantes do pool de es-
critórios que patrocinam a ação de cumprimento da sentença 
e o advogado Nabor Bulhões, que representa os interesses da 
categoria na ação rescisória proposta pela AGU.






